
 

 

Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands 

politikreds anmeldt fra den 30. juni 2021 klokken 07.00 til den 01. juli 2021 klokken 07.00 

 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

30-06-2021 kl. 15:57  
30/06/2021 03:48 Til 

30/06/2021 03:48  

Vindbygårdsvej, 

3450 Allerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Modus: Udtaget rude 

til kælder, herefter indtræden. Koster: Betalingskort, 

kontanter, øvrigt ikke opgjort på anmeldelsestidspunktet.  

30-06-2021 kl. 18:45  
29/06/2021 07:15 Til 

30/06/2021 18:15  

Falkevang, 3450 

Allerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: MODUS: Sydvendt 

vindue opbrudt med haveskovl. KOSTER: Smykker 

Signalementer: Ingen signalementer oplyst. Køretøjer: Ingen 

beskrivelser af køretøjer oplyst.  

30-06-2021 kl. 16:35  
27/06/2021 07:30 Til 

30/06/2021 16:36  

Valdemarsvej, 2960 

Rungsted Kyst  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: MODUS: flere 

vinduer opbrudt. KOSTER: Ikke opgjort på 

anmeldelsestidspunktet.  

 
Vi sikrer spor fra alle indbrud i private hjem 
Vidste du, at Nordsjællands Politi kommer ud for at finde spor fra alle indbrud i private hjem? På den måde har vi 
mulighed for ved senere efterforskning at knytte en gerningsmand til indbruddet – også selvom vi ikke fanger tyven på 
fersk gerning. 
 
 
Gør det svært for tyven: Styrk boligens vinduer 
 
Kvaliteten og sikkerheden af dine vinduer er afgørende for, hvor stor risikoen for indbrud er. Vinduer, der er ældre 
end 10 år, har sjældent indbyggede sikringsegenskaber og punktlimet glas. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at 
forstærke vinduerne. Hvis vinduerne er i fin stand, kan du gøre det selv med enkelte tiltag. 
 
Fire gode råd til at forstærke vinduer: 
 

• Sæt sikringsbeslag på vinduerne, så det bliver sværere at bruge fx et koben eller en stor skruetrækker til at 
brække vinduerne op. 
 

• Skru glaslisterne fast, så tyven ikke kan tage ruden ud af vinduet.  
 

• Udskift gamle og nedslidte vinduer, der i særlig grad gør det nemt for tyven at bryde ind eller flygte med 
tyvekoster – fx terrassedøre med vinduer eller vinduer i kælder og stueetage. 
 

• Køb vinduer og terrassedøre med indbyggede sikringstiltag, så du er garanteret, at de er mest muligt 
modstandsdygtige. De fleste vindues- og dørproducenter tilbyder produkter med sikkerhedspakker. 

 
Inden du går i gang med at gøre det selv, bør du undersøge, om der fortsat er garanti på dine vinduer. Hvis du selv 
foretager sikringstiltag, vil garantien nemlig blive brudt.  
 
Generelt fungerer det godt at forebygge indbrud i din bolig på mange måder – der er ikke én ting, der kan stå alene. 
Derfor er det, der virker optimalt, at gøre lidt af det hele.  
 
Læs mere om, hvordan du gør dine vinduer mere modstandsdygtige over for indbrud, her: 
https://botrygt.dk/skalsikring/vinduer 

https://botrygt.dk/skalsikring/vinduer
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